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TAŞINMAZIN AÇIK ARTlRN1A lLANI

Satılmasına karar verilen taşınmaztn cinsi. niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

l No,LU TAŞINMAZIN
Özeltikleri : İzmir İl. Bergama İlçe. l23 Ada, 2 Parsel, ZEYTİNDAĞ Mahatle/Köy. 'I'apu

kaydı; izmir ili Bergama ilçesi Zeytindag Mahallesi Lalelik mevkii |23 ada 2 parsel 306.00 m2

yüzölçümündeki niteliği arsa olan taşınmazdır.

Taşınmazın konumu ve mevkii; izmir ili Bergama İlçesi Zeytindağ Mahallesi Lalelik mevkii l23 ada2
parsel 306.00 m2 yüzölçümündeki niteliği arsa olan taşınmaz kuş uçuşu oİarak yaklaşık D33 Kara1,oluna

325m..Mavikent Sitesine 25Om..Denize l l30m. ve E.87 Karayoluna ( İzmir-Çanakkale Kara!olu) 870m

mesatbdedir. Ilalihazır durum: izmir İli Bergama llçesi Zeytindağ Mahallesi Lalelik mevkii l2 j ada 2

parsel 306,00 m2 yüzölçümündeki niteliği arsa olan taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı

bulunmamaktad ır. Yol su ve elekırik hizmetlerinden yararlanmamaktadır.

Adresi ı Zeytindağ Mahallesi Lalelik Mevkii 123 Ada2 Parsel Berganıa / İZM|R

Yüzölçümü : 306 m2

Hisse Payı ı ll|
imar Durumu : Parselin li t000 Ölçekli Zeytindağ Ömek Mavi Kent Arsa Yapı Koopcralilİ İnıar

Planı DeğişikIiği paftasına girdiği ve konut alanı o|arak plan|andığı yapılaşma koşullarının Ayrık Nizaın

2 katll . Taks:0. t5, Kaks: 0.30 ve ön bahçe çekme mesat'esinin 5m yan bahçe çekme mesalesiniıı 3m

verilmiştir.
Krymeti : 122.400.00 TL
KDV Oranı : %o8

Kaydındaki şerhler : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Gr'nel Müdürlüğünün

l8/-06/20l 8 tarih ve 8458 yevmiye numaralı 2942 Saylı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre

belirtme beyanı vardır.

l.SatışGünü :07ll2l2022günüll:00-1l:05arası
2. Satış Günü :0510l/2023 günü l l:00 - l l:05 arası

Satış Yeri : BERGAMA ESKi iLÇE EMNiYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞ|SI ÖZt t_ iDARF.

iŞ HANI 3. KAT No: 303 BERGAMA/iZMiR - null null / null

Satış şartları :

l- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden. artırma

ıarihinden önceki gün sonuna kadar' esetıs.uyıp.gov.tr adresinden elektronik orıamda teklil

verilebilecektir. Bu artırmada tahmin ed ileiTgeffizso1Tni ve rüçhanll alacak|ılar varsı alacak|arı

toplamını ve saıış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci anırmada istekli bulunmadığı takdirde

e|ektronik orıamda birinci a(ırmadan sonraki beşinci günden, ikinci a(lrma gününden (inccki gün

sonuna kadar e|ektronik ortamda tektif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahınin cdilen değerin

%50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şal1ı1,|a en çok

artırana ihale olunur. Böyle t,azla bedelle a|ıcı çlkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edi

TEMiNAT ELDEN KABUL EDiLMEY
len değerin %o 20'si oranında pe1 akçesi ** NAKlT
ECEKhiR TEMiNATLARIN Mt|DüRTT:FMrZ

VAKlFBANK f,MANET HFj,SABlNA YATIRILMASI GEREKME KTEDiR. ( IBAN N():

TRJ8000l 500l5E007290495 78ıl) **veya bu- miltii-l<adar nankl-Gmliiı mE[tut, .,rn,, eIeri lazımdır

Satış peşin para iledir. alıcı steğinde (l0) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi

l 12 ıapu harcı ile teslim masrat'ları alıcıya aittir. TellAllık Harcı. taş|nmazın ayırından dtığan v
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satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların sahş tutarı üzerinden rüçlıan hak|arı vardır.

Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan aIınması lazım gelen

resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- Ipotek sahibi alacaklılar|a diğer ilgilerin (t) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özelIikle f'aiz

ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile ( l5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazınrdır:
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l 33 üncii
maddesi gereğince ihale f'eshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yaıırmanıak surcti ilc
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcı|ar ve keflIleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. lhale farkı vc
temerrül faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark. varsa iinccliklc
teminaı bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, i|an tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gidcri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatİnı kabiıl etmiş sayılacak|arı.
başkaca bilgi almak isteyen|erin 202ll80 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğün,ıüze başvurmaları
ilan olunur.20/ l 0/2022
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(lIK m. I 26)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek. bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64,e karşılık gelınektediı
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